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1
TOP-2.1.2-15 Zöld városok 

kialakítása
2016. január 5. 2016. április 22.-2016. július 22. 3600 100-1000 1 000 100%

Városi jogállású település helyi önkormányzata - kivéve: megye jogú 

város

Várpalota városközpont rehabilitációjának célja olyan közterület rendezés 

kialakítása, amely az élhető városközponti közösségi funkciói számára 

biztosít építészeti és köztéri kereteket tiszteletben tartva a középkori vár és 

a városmag történelmi településszerkezetét és örökségét, valamint a 

szocialista városépítés következtében átrendeződött épített környezetet

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi 

területek rehabilitációja
2016. január 5. 2016. május 16. -2016. július 15. 1210 70-500 400 100% Városi jogállású települési önkormányzatok

TOP-5.2.1-15 A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok

2016. január 8. 2016. febuár 12. - 2016.április 29. 438 50-438 100 100% Városi jogállású települési önkormányzatok, megyei önkormányzat

3
TOP.3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése
2016. március 23. 2016. április  22. - 2016. június 07. 3000 10-400 260 100% Helyi önkormányzatok

Bán Aladár Általános Iskola, Thuri György Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése

4

TOP-4.2.1-15 Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése

2016. január 5. 2016. febuár 8. - 2016. április 29.

881 (10 ezer fő alatti 

települések: 150               

Egyéb megyei szereplő 

számára elkülönített indikatív 

keretösszeg: 731)

3-150 150 100%

Helyi önkormányzatok és társulásaik, Helyi és országos nemzetiségi 

önkormányzatok és társulásai, Önkormányzati többségi tulajdonban 

lévő vállakozások, Egyházi jogi személy, Magyarország területén 

alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szerevezetek, Nonprofit gazdasági társaság, szervezet

Város több területén szétszórtan, rossz műszaki és ellátási körülmények 

között működő intézmények koncentrációja egy korszerűsített létesítménybe, 

az ellátási színvonal növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése 

érdekében

5

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése

2015. december 23. 2016. febuár 15. - 2016. május 4.

1104 (10 ezer fő alatti 

települések: 190         

Minden megyei szereplő 

számára elkülönített indikatív 

keretösszeg: 914)

10-60 60 100%

Központi költségvetési irányító és kötségvetési szervek, Helyi 

önkormányzatok és társulásaik, Helyi önkormányzatok, 

Önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, 

amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonrésszel rendelkeznek, 

Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi 

személyiségű civil szervezetek, Egyházi jogi személy, Egyéb jogi 

személyiségű non-prit szervezetek

Projekt célja a meglévő fogorvosi rendelők felújítása az ellátás 

színvonalának növelésének érdekében

6
TOP-2.1.1-15 Barnamezős 

területek rehabilitációja
2016. január 5. 2016. febuár 25. - 2016. május 17. 1758 50-1758 700 100%

Városi jogállású település helyi önkormányzata - kivéve: megye jogú 

város
Egykori S-I bányaterület rehabilitációja

7

TOP-2.1.3-15 Települési 

környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések 

2015. december 23. 2016. febuár 18.-2016. április 18. 1099 10-400 200 100% Helyi önkormányzatok, Helyi önkormányzatok társulásai

Inotai malomárok, a víztározó és vízkutak rendezése. Cél a a város 

tulajdonában lévő Malom árok (Inota patak) mederrendezésének 

megnyugtató és hosszú távú megoldása. 

8
TOP-3.1.1-15 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés
2015. december 23. 2016. január 29. -2016. március 31. 2500 50-500 250 100%

Helyi önkormányzatok, Többségi önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok

Várpalota-Inota, valamint Várpalota városközpont és vasútállomás között 

kerékpárút építése
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TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

2016. január 28. 2016. febuár 25. - 2016. április 27.

2900 (A Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet számára 

elkülönített indikatív 

keretösszeg: 820 Egyéb 

megyei szereplő számára 

elkülönített indikatív 

keretösszeg: 2080)

80-1450 80 100%

Helyi önkormányzatok, Helyi önkormányzatok társulásai, Helyi 

önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott 

gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többiségi 

tulajdonrésszel rendelkeznek, Egyházi jogi személyek, 

Magyarország területén alapított itt székhellyel rendelkező jogi 

személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján

Nagybivalyos tó, valamint az Önkormányzati tulajdonban lévő Derítő tó 

körüli terület fejlesztésése
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TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével

2016. január 8. 2016. március 21. - 2016. május 23. 2200 1-600 150 100%

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi 

önkormányzatok és társulásaik Országos és helyi nemzetiségi 

önkormányzatok és társulásaik Egyházi jogi személy Magyarország 

területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű 

civil szervezetek Közalapítvány Nonprofit gazdasági társaság, 

szervezet Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

Szivárvány Tagóvoda felújítása

2 Inotai Készenléti lakótelep komplex rehabilitációja 

TOP pályázatok  – Várpalota


